
Planverksted for kommunestyret

Transportsystemet og grønn mobilitet

6. september 2018



12.00 Opprop og velkommen 

12.10 Innledning v/ass. rådmann Terje Dahlen

12.20 Innlegg v/ Buskerud Fylkeskommune  v/ Svein-Ove Pettersen

12.30 Presentasjon av trafikkutredningen, sykkel- og parkeringsstrategi

v/ Linn Verde Thon fra Rambøll

13.00 Planverksted

14.00 Pause 

14.15 Planverksted fortsetter

15.20 Avslutning

15.30 Pause

17.00 Kommunestyremøte på Rådhuset



Enklere og tryggere reisehverdager  - med 
mindre utslipp, støy og energibruk

Byambisjoner i NTP



Få den til å stemme med dagens og 
fremtidens virkelighet
Gi et grunnlag for den byutviklingen vi 
ønsker – det er et verdivalg
Gi en forutsigbarhet for de som skal 
stå for utviklingen og investere i byen 
– og for oss som skal bo og leve her.

Dette vil bli utfordrende – og vi må 
våge å gjøre endringer.

Hvorfor er byplanen avgjørende viktig for oss? 



Knutepunktet Hønefoss – jernbanemessig
på høyde med Oslo S i kompleksitet – og 
byen som skal betjene et stort omland
E16/Ringeriksbanen – Fellesprosjektet
Eggemoen – Nymoen – kanskje det 
viktigeste enkelttiltaket for trafikken i byen
Vekstambisjoner utløser behov for nye 
løsninger – og vi ser en klar trend – veksten 
er større i byområdene enn i områdene 
rundt – uavhengig av tiltak.

Sentrale forutsetninger som påvirker trafikksystemet



De statlige føringene peker mot mindre bilbruk (nullvekst) og dreining mot 
gå/sykkel/kollektiv

Dersom vi skal «kvalifisere oss» til en bypakke – må vi som minimum tilfredsstille disse 
målene.

Hønefoss er en regionhovedstad med et stort omland og levende 
lokalsamfunn uten tilfredsstillende kollektive forbindelser.

Klimamål
Arealbruk i et lite sentrumsområde
Motivasjon og atferdsendring – og bruk av kollektive løsninger

Vi må sørge for at byen utvikler seg med nullvekst i biltrafikk – og samtidig 
ivaretar en tilgjengelighet for alle som vi ønsker skal bruke byen – og skape et 
levende sentrum.

Utfordringer



Videre prosess 

Medvirkningsprosesser gjennom september måned.
Politisk sak til Formannskapet 4. oktober – prinsippvedtak
Parkeringsstrategi og -politikk – egen prosess i dialog med 
sentrumsaktørene



Enklere og tryggere reisehverdager  - med mindre utslipp, støy og energibruk




